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INNKALLING TIL MENIGHETSRÅDSMØTE, ONSDAG 12. oktober kl. 19.00  
 

SAKER: 
 
66/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 
67/22  Godkjenning av referat fra MR 14.09.22 

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.  
 
68/22  Orienteringssaker 

• Daglig leder, Åsne-Louise Halvorsen (ÅLH), orienterer fra stab. 
• Sokneprest, Rolf Erik Hanisch (REH), orienterer fra gudstjenesten.  
• Rapport fra Monica Bernal Pedersen, prosjektmedarbeider Barn og 

unge i Randesund menighet, se vedlagt dokument.  
• Ungdomsarbeiderstilling, ny utlysning, søknadsfrist 16. oktober.  
• Status arbeid med akustikk i Søm kirke. Daglig leder (ÅLH) sokneprest 

(REH) og Martin Pearson orienterer. 
 

   
69/22 Handlingsplan Fellesrådet – høringsuttalelse fra Randesund menighetsråd 
 Fellesrådets handlingsplan skal behandles i menighetsrådet med en uttalelse, se 

dokument vedlagt i saken.  
 
Forslag til vedtak: 

 Taklekkasjene i Søm kirke må følges videre opp. Videre ønsker Randesund at det 
prioriteres forlenging av asfalteringen bak Søm kirke ved ansattparkering.  

  
 
70/22  Tertialrapport Randesund menighet 

Økonomirapporten viser at vi ligger godt an i 2. tertial. Ennå er det større utgifter til 
lønn som mangler. Samtidig er det også større inntekter som venter; 
trosopplæringstilskuddet for 2022 og inntekter fra julemesse og julekonserter. 
Mange egenandeler er heller ikke innbetalt ennå. Det forventes et godt resultat også 
i 2022. 
   
Forslag til vedtak: Menighetsrådet tar tertialrapporten til orientering. 
  

 
71/22  Besøk av prost og kirkeverge 

Prost, Fred Henry Berg, og kirkeverge, Andreas Andersen, besøker menighetsrådet 
og har bedt om samtale vedr. strategi og planer fremover. De vil også orientere fra  
 



 
 
 
kirkemøtet og orientere om kirkens utfordringsbilde, 2022. Kirkeverge og prost har 
satt av inntil 1,5 timer til samtale fordelt slik:  

 
Forberedes av kirkeverge og prost: 
Orientering om viktige prosesser i Den norske kirke og i fellesrådet.  

• Blant annet om Kirkemøtets vedtak om kirkelig organisering og veien 
videre for dette. 

• Om fellesrådets pågående prosesser med å knytte oss opp mot Den 
norske kirkes felles løsninger innen IKT og strategi for digitalisering 

• Innspill om felles initiativ for unge voksne i Kristiansand 
 

Forberedes av menigheten: 
• Presentasjon og samtale om menighetens strategiplan 
• Det vi lykkes med og vil fortsette med 
• De viktigste utfordringene og hva vi gjør for å møte disse  

 
 
 
72/22 Eventuelt  
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